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Verkorte balans
Verkorte staat van baten en lasten
Toelichting op de verkorte balans en de
verkorte staat van baten en lasten
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Verkorte balans per 31 december 2013
(na bestemming exploitatiesaldo)
31.12.2013

31.12.2012

€

€

2.270

4.509

75.468

70.813

77.738

75.322

50.364
14.540
64.904

47.865
12.125
59.990

12.834

15.332

77.738

75.322

Actief
Vlottende activa
Vorderingen
Geldmiddelen

Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve assurantie
Weerstandsvermogen
Schulden op korte termijn
Schulden en overlopende passiva
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Verkorte staat van baten en lasten over 2013

2013

begroting
2013

2012

€

€

€

259.711
2.111

260.387
5.113

252.168
3.669

261.822

265.500

255.837

123.759
81.992
33.407
239.158
18.709
257.867

127.200
77.600
35.700
240.500
25.000
265.500

145.827
85.491
22.582
253.900
14.572
268.472

3.955
3.955

-

-12.635
-12.635

2013

begroting
2013

2012

€

€

€

3.955
2.415

-

-12.635
4.500

1.540

-

-17.135

Baten
Entrees en bijdrage sponsordiner
Overige opbrengsten

Lasten
Catering en inhuur artiesten
Lokatiekosten en inhuur techniek
Publiciteit, afkoop rechten en overige organisatiekosten
Goede Doel

Exploitatieresultaat
Vennootschapsbelasting
Voordelig respectievelijk nadelig saldo

Bestemming van het exploitatiesaldo:
Voordelig respectievelijk nadelig saldo
Toevoeging bestemmingsreserve assurantie
Gedoteerd respectievelijk onttrokken aan algemene
reserve
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Toelichting op de verkorte balans en de verkorte staat van baten en lasten
Algemeen
Bestuur:
Het (onbezoldigde) bestuur is per 31 december 2013 als volgt samengesteld:








de heer R.G.C. van den Brink, voorzitter;
de heer D.F. Veerbeek, penningmeester;
vacature: secretaris
de heer D.A. Bakker
de heer R.W.J.M. Bonnier;
de heer N.F.J. Moreu;
de heer L. Veltens.

Op 14 mei 2003 werd de Stichting Laren Jazz Festival opgericht.
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Laren (Noord-Holland).
De Stichting heeft tot doel het ondersteunen van gehandicapte musici en/of instellingen die zich ten doel
stellen gehandicapte musici te ondersteunen;
De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het jaarlijks organiseren van een jazzfestival,
begin september, in de gemeente Laren en met name in het Singer-complex aldaar.
Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
Op 29 oktober 2009 zijn de statuten op een aantal punten gewijzigd. Door de wijziging voldoen deze aan
de nieuwe vereisten die de fiscus stelt voor handhaving van de ANBI-status.
De Stichting is met ingang van 1 januari 2012 aangemeld als culturele ANBI.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Waarderingsgrondslagen voor de balans
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk
geachte voorzieningen.
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Grondslagen voor staat van baten en lasten
Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief nog niet
ontvangen bedragen.
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en -lasten.
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde saldo van baten en lasten, onder
toepassing van fiscale faciliteiten en eventuele fiscale correctieposten.
In samenspraak met de belastingdienst is het fiscale weerstandsvermogen vastgesteld op € 65.000.
Ingevolge het Uitvoeringsbesluit dienen uitkeringen aan het goede doel te geschieden binnen 6 maanden
na afloop van het boekjaar waarin de gelden zijn verkregen.
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Overige toelichtingen
Passiva
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Algemene reserve:
2013
€
Stand per 1 januari
Niet besteed deel Goede Doel 2012
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

47.865
959
48.824
1.540
50.364

2012
€
65.000
65.000
-17.135
47.865

De belastingdienst heeft het fiscale weerstandsvermogen vastgesteld op € 65.000.
Indien het weerstandsvermogen wordt overschreden is de Stichting over het meerdere vennootschapsbelasting verschuldigd.
Bestemmingsreserve assurantie
Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2013 weer over te gaan tot het afsluiten van een
evenementverzekering met een eigen risico van € 50.000 voor het festival. De bespaarde verzekeringspremies door het aangaan van een hoog eigen risico worden gereserveerd voor toekomstige schades en
annuleringen. Tot 2013 werden er geen evenementverzekeringen afgesloten en de gehele premie
gereserveerd.
2013
2012
€
€
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

12.125
2.415
14.540

7.625
4.500
12.125
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Staat van baten en lasten
Bestedingen Goede doel

Remory en toegangskaarten Jazz Festival
Masterclasses
Stichting De Droomboom
I-Pod-project Hilverzorg
Stichting Vrienden van de Trappenberg, piano
Stichting Amerpoort
The Garden of Love
Stichting Vrienden van Mozarthof
af: losse giften Goede Doel

2013
€

2012
€

1.827
4.089
3.500
3.500
2.400
3.500
18.816
107
18.709

4.150
5.620
4.896
14.666
94
14.572

Overige zaken
Nadere informatie is te verkrijgen via het secretariaat van de stichting: mwolken@singerlaren.nl
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